Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty

WZÓR
UMOWA …....................2020
zawarta w dniu………………...2020 r. w Ustce pomiędzy:
Gmina Miasto Ustka - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce , 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
NIP: 839-002-36-21 reprezentowaną przez:
Radosław Szreder – dyrektor
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Agnieszki Krysiak
zwanym dalej „Zamawiającym ”

-a…........................................................................................................................................................
z siedzibą w ....................... przy ul. ................................., NIP: …..................................
zwanym dalej „ Wykonawcą”.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj.
Dz.U
z
2019
r.,
poz.
1843
z
późn.
zm.),
wyniku
rozeznania
cenowego
na zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro obejmujące codzienne
sprzątanie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie od 15.06.2020 r. do 15.09.2020 r.,
Zamawiający powierza Wykonawcy realizację zamówienia o następującej treści, zgodnego w treści ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi określone szczegółowo w Zaproszeniu
do złożenia oferty, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, obejmujące:
1) w okresie od dnia 15.06.2020 r., do dnia 30.06.2020 r. oraz od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020
r. zakres obejmuje:
a) zbieranie, usuwanie i utylizację nieczystości „luźnych” codziennie do godz. 9.00 z plaży wschodniej
i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa technicznego (wydm)
oraz zejść na plażę,
b) rozstawienia po cztery pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy zejściach na plażę od nr 1
do nr 9 oraz po cztery pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy każdej przebieralni oraz
opróżniania pełnych koszy w ciągu dnia w miarę potrzeb, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania koszy w należytym stanie sanitarnym tj. dezynfekcji
minimum raz w tygodniu.
2) w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. zakres obejmuje:
a) zbieranie, usuwanie i utylizację nieczystości „luźnych” codziennie do godz. 9.00 z plaży wschodniej
i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa technicznego (wydm)
oraz zejść na plażę,
b) bronowanie plaży zachodniej dwa razy w tygodniu do godz. 8.00 (wtorki i soboty),
c) bronowanie plaży wschodniej dwa razy w tygodniu do godz. 8.00 (poniedziałki i piątki),
d) rozstawienie po cztery pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na zejściach na plażę od nr 1 do
nr 9, oraz po cztery pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy każdej przebieralni

i opróżnianie pełnych koszy w ciągu dni a w miarę potrzeb, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania koszy w należytym stanie sanitarnym tj. dezynfekcji
minimum raz w tygodniu.
e) codzienne do godz. 8.00 uprzątnięcie zejść dla pieszych, podestów oraz zjazdów dla osób
niepełnosprawnych z zalegającego na nich piasku oraz innych nieczystości,
f) opróżnianie pełnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych w sektorze
Błękitnej Flagi w ciągu dnia w miarę potrzeb nie dopuszczając do ich przepełnienia,
g) czyszczenie mechaniczne piasku poprzez przesiewanie minimum dwa razy w miesiącu
w (zależności od potrzeb) w obrębie kąpieliska strzeżonego oraz wydzielonego Sektora
Sportowego na plaży.
§2
1. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający wskaże Wykonawcy
w terenie obszar przedmiotu zamówienia, dokonując wszelkich wyjaśnień dotyczących prac, na
których realizowane będą usługi.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług precyzyjnie, w sposób profesjonalny i terminowy przy
zastosowaniu odpowiednich technologii i maszyn zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska.
3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w tym zgodnie z ustawą 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia należytego nadzoru nad pracownikami wykonującymi
obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
5. Pracownicy wykonujący pracę oraz pojazdy służące do realizacji zadań muszą być zaopatrzone
w czytelne logo Wykonawcy, umieszczone w widocznym miejscu na ubraniach pracowników.
Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne
ubrania robocze z widocznym logo firmy.
6. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i środki oraz odpowiedni, specjalistyczny sprzęt do zbiórki
odpadów i nieczystości.
7. W przypadku zanieczyszczenia brzegu morskiego glonami, wodorostami itp. Wykonawca obowiązany
jest do ich zbiórki i utylizacji w ramach niniejszej umowy.
8. Odpady organiczne, muszą być unieszkodliwiane poprzez kompostowanie. Nie dopuszcza się
unieszkodliwiania odpadów organicznych poprzez ich składowanie lub spalanie.
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
10. Wykonawca zapewni stały monitoring w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach
określonych szczegółowo w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz stałą dyspozycyjność do
bezzwłocznego podejmowania działań w sytuacjach awaryjnych w ciągu 2 godz. od otrzymania
zgłoszenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie objętym przedmiotem
zamówienia.
12. Wykonawca winien dysponować profesjonalną, mechaniczną oczyszczarką do plaży gwarantującą
czyszczenie i napowietrzanie plasku na plaży na głębokości 12-15 cm.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 15.06.2020 r. – 15.09.2020 r.
§4
Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy oraz odbiór przedmiotu zamówienia
będzie Zbigniew Wiśniewski – Inspektor, natomiast osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu
zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie :
1 ..................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................

§5
Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych usług.
§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w
2.

3.
4.
5.

wysokości: ……………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………
Kwota określona w ust. 1 płatna będzie w równych częściach, w okresach miesięcznych :
za VI
………………………..
za VII
…………………………
za VIII
………………………..
za IX
………………………..
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na koniec miesiąca, w którym usługa
była wykonana.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT. W przypadku błędnej faktury termin
zapłaty liczony będzie od daty doręczenia faktury korygującej.
Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i wyczerpuje w całości należności Wykonawcy za jego wykonanie.
§7

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie §8 ust. 2 Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczęta godzinę zwłoki w wykonaniu
obowiązków określonych w §1 lub §2 ust. 10 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może wstrzymać zapłatę za realizację przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca naruszy
postanowienie niniejszej umowy i nie zaniecha naruszeń i/lub nie usunie nieprawidłowości w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W razie spowodowania szkody z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do naprawienia powstałej
szkody w całości lub pokrycia kosztów jej usunięcia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
7. Kary umowne są niezależne od poniesienia szkody.
§8
1. Każda ze stron może w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzieć umowę z ważnych
przyczyn, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a) rażących zaniedbań w wykonaniu usług, stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego;
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
c) naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy i nie usunięcia naruszeń i/lub ich skutków w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu części umowy wykonanej do chwili odstąpienia.

4.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku utrzymywania się stanu
epidemii albo związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zakazów lub ograniczeń uniemożliwiających lub
utrudniających realizację niniejszej umowy lub powodujących, że realizacja niniejszej umowy stanie się
dla Zamawiającego zbędna.
5.
W razie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w części niewykonanej,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu niewadliwie wykonanych
prac na dzień wypowiedzenia/rozwiązania lub odstąpienia częściowego od umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§9
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W spawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć w zakresie realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają spór do rozstrzygnięcia przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz.
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

